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Vooraf 
Kijk op school het bijbehorende filmpje ‘Onder de Loep’, http://goo.gl/wDY5bY. De link voor 

het filmpje is ook te vinden bij de programma informatie op de website van het Maritiem 
Museum. Kijk het filmpje kort voor de bezoekdatum, hierin zit namelijk de instructie van het 
werkboekje.  

De leerlingen gaan in het museum in groepjes aan het werk. Maak vast op school zoveel 
groepen als er begeleiders zijn. Op http://www.maritiemmuseum.nl/museum-scene-

investigation staat een voorbeeld van het werkboekje. 

 

Bij binnenkomst 
Jullie melden je aan bij de kassabalie. Hier ontvang je de werkboekjes Onder de Loep. De 

jassen en tassen kunnen daarna veilig worden opgeborgen in de garderobekar. Zorg er wel 
voor dat iedere leerling een potlood heeft. 

 

Op de tentoonstelling  
Iedere groep begint op een andere tentoonstelling. Na ongeveer 20-30 minuten wordt er 

gewisseld van locatie. Op iedere tentoonstelling kiest een leerling 1 object waarover hij/zij een 
aantal vragen maakt. Laat de leerlingen eerst goed rondkijken op de tentoonstelling, maar niet 

langer dan 5-10 minuten, anders is er te weinig tijd om de vragen te maken. De 
tentoonstellingen die jullie bezoeken staan vermeld op de bevestiging. 
Een omschrijving van de betreffende tentoonstellingen staat hieronder. Zijn jullie met meer 

groepen van dezelfde school? Stem dan de routing van de tentoonstellingen op elkaar af. 

 
Duur programma 
Het programma duurt ongeveer 75 minuten. 

 

Terug op school  

Bespreek de werkboekjes met elkaar na. Laat de leerlingen aan elkaar vertellen waarom ze 

voor een bepaald voorwerp gekozen hebben of geef ze een cijfer voor het boekje. 
 

 
Bedankt voor jullie bezoek en tot een volgende keer. 
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Tentoonstellingen voor MUSEUM SCENE INVESTIGATION    
 

 

Op Deck 1 
  
Wonen op water: Nederland is een echt waterland en waar water is, wonen ook mensen op 

water. Hoe leef je op een woonboot? Is het klein en hoe krijg je post? En op wat voor schepen 
kun je wonen? Deze expo geeft een inkijkje in het typisch Nederlandse wonen op water met 

modellen van verschillende woonschepen en waterwoningen. 
 

Topstukken: Bewonder de meeste waardevolle objecten uit de collectie van het Maritiem 
Museum Rotterdam. De wereldkaart van Blaeu bijvoorbeeld, waar voor het eerst Australië op 
staat afgebeeld; het oudste scheepsmodel ter wereld uit 1425; het splinternieuwe model van 

een futuristisch offshore-schip; de muts van een jong overleden walvisvaarder; schilderijen uit 
de Gouden Eeuw en een zeekaart van de VOC. Stuk voor stuk topstukken die dankzij filmpjes, 

hoorspelen en nieuwe media tot de verbeelding spreken. 
 
 

Op Deck 2 
 
Zeekastelen: Op deze tentoonstelling waan je je aan boord van een cruiseschip. Loop door de 

gang met hutten, relax in de dekstoelen bij het zwembad, zet enkele passen op de dansvloer, 
zing mee met de karaoke versie van The Love Boat, schuif aan bij het Captain’s dinner en 
luister naar de avonturen van cruisepassagiers. Daarnaast leer je aan de hand van foto’s, 

affiches, originele variétékostuums en reisdagboeken van cruisereizigers alles over cruisevaart 
van nu en vroeger. 
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